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ADMINISTRATIVO 
 
Assembleia com associados beneficiários do plano Amil 
aposentados para antecipação de cobrança em virtude da data do 
vencimento da fatura: dia 26 
 
Compra de no-break para computadores do escritório da ASTCOM 
 
Criação de novo LOGO para ASTCOM com participação da 
Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 
 
Conserto e limpeza de balcões e geladeiras da lanchonete da 
ASTCOM 
 
Compra de freezer para cantinas 
 
Aquisição de telas para coifa da cantina do Anexo II 
 
 
Inscrição da Associação no Cadastro Único das Entidades Parceiras 
do Terceiro Setor 
 
Realização de reforma na sede da ASTCOM com reconstrução da 
calçada, entrada e pintura do andar térreo. 
 
Contratação de novas funcionárias para a ASTCOM: Adilâine Costa 
e Elisângela Florêncio 
 
Reuniões com funcionários e Diretoria para traçar planos de gestão 
 
Reunião de aperfeiçoamento dos trabalhos com os funcionários da 
ASTCOM com o ex-funcionário Herbert de Melo Souza (26/11/2016 
– sábado) 
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Troca do plano de saúde dos funcionários de Dix Amico para 
Trasmontano 
 
Reajuste das mensalidades de R$ 30,00 para R$ 36,00 
 
Atualização certificado E-CNPJ 
 
Troca da empresa de comunicação da ASTCOM. DBits para Rosa de 
Ouro 
 
Disponibilização de serviço de atendente no escritório da ASTCOM 
para Portabilidade da operadora Qualicorp 
 
 
Conserto e limpeza de balcões e geladeiras da lanchonete da 
ASTCOM 
 
Compra de freezer para cantinas 
 
Aquisição de telas para coifa da cantina do Anexo II 
 
 
 

CONVÊNIOS 
 
 
Fechamento de parceria com UNYLEYA - EAD 
 
Convênio com massoterapeuta Vágner para atendimento no 
escritório da ASTCOM  
 
Convênio com costureiro Rick Riciatti para atendimento no 
escritório da ASTCOM 
 
Fechamento de parceria com empresa TKR motoservice 
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Fechamento de parceria com A CASA – atendimento psiquiátrico 
 
Fechamento de parceria com escola de inglês Pingu´s English 
 
 

 
JURÍDICO/POLÍTICO 

 
 

Apoio e patrocínio para diagramação ao documento de melhorias 
do TCM proposto pelos auditores 
 
Logística e subsídio à participação de associados no encontro com 
Vereadores na Câmara Municipal de São Paulo a fim de sensibilizá-
los quanto à aprovação da reposição salarial e auxílios saúde e 
alimentação dos servidores do TCMSP 
 
 

ESPORTES 
 
 

Realização de Passeio Ciclístico Cidade de São Paulo dia 
25/01/2017 
 
Realização do 1º Torneio de Basquete Misto do TCM com a 
participação de 33 associados(as) em 04 equipes 
 
Conserto das tabelas de Basquete, bem como instalação de 
motores nas mesmas do Clube escola Mané Garrincha 
 
Compra de 08 novos tacos para mesa de sinuca 
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Compra de três bolas de futebol de campo para o lazer dos 
associados 
 
Participação da delegação da ASTCOM representando o TCMSP nas 
Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil de 28 de outubro a 
01 de novembro em Brasília/DF, conquistando quatro medalhas de 
ouro, duas de prata e nove de bronze, alcançando a oitava 
colocação na tabela geral do torneio. 
 
Realização de jogo de basquete amistoso entre os funcionários do 
TCMSP e da Secretaria Municipal de Esportes 
 
Manutenção das mesas de bilhar e pebolim 
 
Início do Torneio de Futebol de campo 2017 
 
Realização das finais e churrasco de encerramento do torneio de 
futebol de campo 2017 
 

 
CULTURAL 

 
Aquisição de novo Karaokê para a sede da ASTCOM 
 
Realização de passeio de trem para Jaguariúna com 32 associados 
 
Realização de festa junina na Escola de Contas (21/7) com DJ, 
churrasco, doces e brincadeiras 
 
Entrega de documentação à Caixa Econômica Federal para 
efetivação do patrocínio ao XIX Encontro de Corais do TCM 
 
Comemoração do Dia Internacional da Mulher com café da manhã, 
sorteio de brindes e massagens gratuitas, manicures e painel com 
fotos das servidoras do TCM. 
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Comemoração do Dias das Mães no TCMSP, com café da manhã, 
sorteio de brindes e apresentação do Coral do TCM 
 
Passeio a Atibaia para a “Festa do Morango”  
 
Comemoração Dia dos Pais com café da manhã, apresentação do 
Coral e sorteio de brindes 
 
Apoio e patrocínio ao XIX Encontro de Corais do TCMSP 
 
Semana do Servidor: Exposição de antiguidades no Hall do 
Plenário; Exposição de carros antigos no Vão das Torres e 
realização de Festa do Halloween (27/10) comemorando o Dia do 
Servidor Público 
 
Realização da tradicional festa de fim de ano da ASTCOM/TCMSP 
com churrasco, crepes, saladas, frutas, refrigerantes, cerveja e 
chopp. Também contou com apresentação de um DJ e banda de 
samba, piscina de bolinhas e cama elástica para as crianças. 
 

 
SOCIAL 

 
Apoio à Campanha de Doação de sangue do TCMSP 
 
Campanha do Agasalho 2017- 01/06 a 01/07 com apoio logístico 
para compra de cobertores e parceria com Anjos da Noite 
 
Compra de material de construção para reforma da Sala de 
reuniões do Clube Esportivo Mané Garrincha 
 
Colaboração com Campanha de Natal do Grupo Esperança 
 
Colaboração com Campanha de Natal da AMAVB 
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